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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการสงเสริมการตลาดของธุรกิจ
โรงแรมและเปรียบเทียบจําแนกตามราคา ระยะเวลาในการดําเนินงาน ประเภทธุรกิจไดเก็บรวบ รวม
ขอมูลเชิงสํารวจจากผูบริหาร/ผูจัดการในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีจาํ นวนโรงแรม
ทั้งหมด 365 แหง ซึง่ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางเคร็ดกีและมอรแกน โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 190 ราย
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมพบวา กลุม ที1่ และ2 สวนใหญมีระยะเวลาใน
การดําเนินงานระหวาง 5-10 ป กลุมที3่ สวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงานต่ํากวา 5ป ดานจํานวน
พนักงานโรงแรมทั้ง 3 กลุมสวนใหญมีจํานวนนอยกวา 50 คน ดานจํานวนหองพักกลุมที1่ สวนใหญมี
ระหวาง 50-100 หอง กลุมที2่ -3 สวนใหญมีจํานวนนอยกวา 50 หอง ดานประเภทธุรกิจกลุม ที1่ และ2
สวนใหญเปนประเภทบริษัท/หางหุนสวนจํากัด กลุม ที3่ สวนใหญเปนประเภทเจาของคนเดียว
ผลการศึกษากลยุทธการสงเสริมการตลาดพบวา ธุรกิจโรงแรมทั้ง 3 กลุมมีการใชเครื่อง
มือการสงเสริมการตลาดภาพรวมคอนขางสูง เมื่อพิจารณาเปนรายเครื่องมือพบวา การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย การตลาดทางตรงมีระดับการใชคอนขางสูง การประชาสัมพันธ การใชพนักงานมี
ระดับการใชปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบการใชกลยุทธการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมจําแนกตามราคา
ระยะเวลาดําเนินงานและประเภทธุรกิจพบวา ธุรกิจโรงแรมกลุมที1่ ธุรกิจโรงแรมทีม่ รี ะยะ เวลาในการ
ดําเนินงาน 10 ปขึ้นไปและธุรกิจโรงแรมในเครือ มีการใชเครื่องมือการตลาดทางตรงมากที่สุด สวน
ธุรกิจโรงแรมกลุมที2่ และ3 ธุรกิจโรงแรมทีม่ ีระยะเวลาในการดําเนินงานต่ํากวา 5 ปและ 5-10 ป ธุรกิจ
โรงแรมประเภทเจาของคนเดียว บริษทั /หางหุนสวนจํากัดมีการใชเครื่องมือการโฆษณาสูงสุด
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Abstract
The purpose of this research was to study the strategies
on marketing promotion for hotel business and to compare them based on
prices, operational duration and types of business. The surveyed data was
collected from 365 hotel managers and managements within the district of
Samui, Surat Thani Province. The size of a sampling group was in
accordance with Krejcie and Morgan Table through a simple random method
and the sampling group was 190 persons from the target hotels.
The findings on general information about the hotel business
revealed that, for group 1 and group 2, their operational duration was
mostly between 5-10 years while group 3 was less than 5 years. Most of the
three groups had less than 50 employees. The number of rooms for group 1
was between 50-100 and less than 50 rooms for group 2 and 3. On the
aspect of the type of business, group 1 and 2 were mostly managed in a
manner of company or partnership while group 3 was mostly a sole owner.
The result from the strategies of marketing promotion showed
that all three groups used the marketing promotional tools at a very high
level. However, upon considering on each aspect, it was found that
advertisement, sale promotion and direct sales were used at a very high
level while the public relation method and promotion through employees
were used at an average level.
The comparison on the strategies of the hotel business based
on prices, operational duration and business types demonstrated that the
hotel business of group 1 and its chains was a business of more than 10
years and this group mostly used the direct sales. The business of group 2
and 3 were in the hotel business for less than 5 years or between 5–10
years. These two groups and those of the sole owner and company/
partnership were the hotel business that mostly used the tool of
advertisement.
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บทนํา
ความเป น มาและความสํา คั ญ ของป ญ หา
ปจจุบันประเทศตางๆทั่วโลกตางใหความสําคัญตอการพัฒนากิจกรรมการทองเทีย่ ว
ในดานตางๆ เพราะสามารถนํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมหาศาล จากการศึกษาขององคการ
การทองเทีย่ วโลก (World Tourism Organization : WTO) พบวา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีการขยายตัว
ของนักทองเทีย่ วสูงกวาภูมภิ าคอื่น และคาดวา ในป พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวมาเยือน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกถึง 397 ลานคน จัดวาเปนภูมิภาคที่ไดรับความนิยมสูงรองจากภูมิภาคยุโรป
(การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2546)
สําหรับการทองเทีย่ วในประเทศไทยนั้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความโดดเดน งดงาม
และมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนอยางยิง่ จะเห็นไดจากการที่นกั ทองเทีย่ วสวนใหญมวี ัตถุประสงคในการ
เดินทางเพื่อทองเทีย่ วเปนหลัก รองลงมาคือ เพื่อทําธุรกิจ (ศูนยพัฒนาพานิชยอิเล็กทรอนิกส, 2543 :
23) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับวาเปนแหลงรายไดทสี่ ําคัญของประเทศไทย เนือ่ งจากสามารถนํา
รายไดเขาสูประเทศมากกวาปละ 2 แสนลานบาทเปนอันดับหนึ่งตลอดมา แมชว งภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
รัฐบาลจึงมีนโยบายใหอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วเปนกลยุทธสาํ คัญในการนําเงินเขามากระตุน
เศรษฐกิจ เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับความไดเปรียบของ
ประเทศไทยในดานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีความสวยงามติดอันดับโลก
มีแสงแดดและ
สามารถเลนน้าํ ไดตลอดทั้งป ทําใหมนี ักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขามาพักผอนใน
แหลงทองเที่ยวชายทะเลเปนจํานวนมาก ปจจัยเหลานีน้ ับวาเปนโอกาสทางธุรกิจทีด่ ีของธุรกิจทีพ่ กั แรม
ในการให บริการดานทีพ่ ักสําหรับนักทองเทีย่ ว ไมวา จะเปนรูปแบบของโรงแรม รีสอรท อพารทเมนต
เกสตเฮาส หรือบังกะโล (พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุลและคณะ, 2546 : III)
โรงแรมเปนธุรกิจที่บริการเกีย่ วกับที่พกั อาหารและการพักผอนหยอนใจ ซึง่ ใหบริการ
นักทองเที่ยว นักธุรกิจและผูเดินทางที่ตอ งการความสะดวกสบาย ในปจจุบันธุรกิจโรงแรมมีบทบาท
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากความเจริญเติบโตของการคมนาคมและการขยายตัวของการ
ทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมจะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมในอดีตมีความ
แตกตางจากการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมในปจจุบันมาก เพราะธุรกิจโรงแรมในอดีตมีขนาดเล็ก มี
จํานวนหองพักไมมาก การใหบริการเปนแบบเรียบงาย สิ่งอํานวยความสะดวกมีนอย เนื่องจากการ
แขงขันและมีการลงทุนไมสงู แตในปจจุบันการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
และมีการเปลีย่ นแปลงไปมาก ซึง่ เปนผลมาจากการขยายตัวดานการคมนาคมและการทองเทีย่ ว ธุรกิจ
โรงแรมไดกลาย เปนธุรกิจประเภทหนึ่งทีม่ ีการระดมเงินทุนกันเปนจํานวนมาก เพื่อสรางโรงแรมที่มี
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ขนาดใหญมหี อ ง พักจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีสงิ่ อํานวยความสะดวกตางๆ อยางครบครันทําให
กลายเปนธุรกิจอยางสมบูรณแบบเพื่อเปนการดึงดูดใหลูกคามาใชบริการ
แตการที่จะทําใหธุรกิจ
โรงแรมประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยปจจัยหลายประการ
โดยเฉพาะปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด (บริษัท ยาฮู จํากัด, 2550)
การสงเสริมการตลาดการทองเทีย่ วเปนสิง่ สําคัญและจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจ
โรงแรม เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงจากนัก
เดินทางอยางเกาะสมุย ผูบ ริหารธุรกิจโรงแรมตองพยายามจัดกิจกรรมทางการตลาดและสงเสริมการ
ตลาด เพื่อคอยกระตุนใหนกั ทองเทีย่ วสนใจและตองกระทําอยางตอเนื่อง ตองไมละเลยความสําคัญ
ของวิธีการสงเสริมการตลาด ไมวา จะเปนการสงเสริมการตลาดสําหรับลูกคา การสงเสริมการตลาด
สําหรับผูแทนจําหนายและพนักงาน ทัง้ ชวงฤดูกาลทองเทีย่ วหรือชวงที่มีลกู คาเขาใชบริการนอยก็ตาม
ควรมีการสงเสริมการตลาดวิธีใหมๆหลายกิจกรรมไปพรอมๆ
กันเพื่อที่จะใหผูใชบริการเปนไปตาม
เปาหมาย และธุรกิจโรงแรมสามารถดําเนินกิจการอยูไดอยางมั่นคง (บริษัท พี.เค. เอ็กหิบิชนั่ เมนเน
สเมน จํากัด, 2550)
ธุรกิจโรงแรมในอําเภอเกาะสมุยในปจจุบนั มีอัตราการเติบโตสูงมาก เกาะสมุยเปน
อําเภอหนึง่ ของจังหวัดสุราษฎรธานี เปนเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยูบ ริเวณอาวไทยหางจากสุราษฎร
ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร เกาะสมุยมีพื้นที่เพียง 247 ตารางกิโลเมตร เปนเกาะที่มี
ชายหาดทรายขาวทอดยาวขนานไปกับทะเล มีตนมะพราวริมชายหาดและน้ําทะเลใสสวย ลวนเปน
เสนหท ที่ ําใหนกั ทอง เที่ยวทีต่ องการหาดทราย ทะเล สายลมและแสงแดดที่เคยไปสมุยมาแลวตองหวน
กลับไปอีกครั้งแลวครั้งเลา เกาะสมุยยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มีสวนสงเสริมการทองเที่ยวเชน สปา กอลฟ
ดําน้ํา ใหไดออกกําลังกาย เปนการเสริมรายไดของธุรกิจโรงแรม ความสวยงามทางธรรมชาติ ความ
สะดวกสบายของเกาะสมุยผสมผสานดวยศิลปวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นที่ อีกทัง้ จากปจจัยที่การลงทุน
ในเขตอันดามันยังอยูระหวางการฟนตัวจากเหตุการณสึนามิ ประกอบกับกระแสความสนใจของกลุม
นักลงทุนทัง้ ชาวตางชาติและกลุมทุนไทยในชวงที่ผา นมา ทําใหในขณะนี้เกิดปรากฏการณการลงทุนใน
ภาคธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรม อสังหาริมทรัพยรูปแบบตางๆ หลัง่ ไหลเขาสูพ ื้นที่เกาะสมุย กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางธุรกิจ การลงทุนอยางรวดเร็ว (สยามแฮนดีคารฟ.,2550)
ผูวิจัยสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงเครื่องมือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในอําเภอ
เกาะสมุย เนือ่ งจากพบวาในแตละปเกาะสมุยจะมีนักทองเทีย่ วเดินทางมาทองเที่ยว และมีทพี่ กั แรม
จํานวนมาก รวมทัง้ มีชื่อเสียงติดอันดับโลก จนไดรับการกลาวขานวา “อัญมณีแหงอาวไทย” และ
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล ดังนัน้ การศึกษาถึงกลยุทธการสงเสริมการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมจะทําใหทราบวาธุรกิจโรงแรมมีการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดอยางไร ทีม่ ีสวนชวย
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ในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย เพือ่ ใหเกิดการรับรูในการตัดสินใจเลือกที่พกั แรม และสามารถ
เลือกใชเครื่องมือที่มีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลที่ตองการ โดยดูความคุมคาในการเลือกใชเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดวามีความสามารถทีจ่ ะบรรลุวัตถุวตั ถุประสงคไดหรือไม อันจะสงผลถึงการสราง
รายไดและเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
วั ต ถุ ป ระสงค
1. เพื่อศึกษากลยุทธการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม จําแนกตามราคา
ระยะเวลาในการดําเนินงานและประเภทธุรกิจ
ขอบเขตการวิ จั ย
1. พื้นที่ อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
2. เนื้อหา ไดแก ศึกษากลยุทธการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมในเครื่องมือการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การใชพนักงานและการตลาดทางตรง
3. ชวงเวลาในการวิจยั ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2549-กรกฎาคม 2550
ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ
1. ทําใหทราบการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานีวา ธุรกิจโรงแรมที่มีราคา ระยะเวลาในการดําเนินงานและประเภทธุรกิจตางกัน มีการใช
เครื่องมือการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยางไร
2. ทําใหทราบการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมใน อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี ในการที่จะทําใหการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเกิดประสิทธิผลมากที่สุดและเพื่อ
เปนประโยชนกับผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใหม
ใชเปนแนวทางในการเลือกใชเครื่องมือที่มีความ
เหมาะสม เพือ่ ใหมีความคุมคากับงบประมาณ
3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยั ดานการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม
ในอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ตอไป
คํา สํา คั ญ
การสงเสริมการตลาด (Promotion), ธุรกิจโรงแรม (Hotel business)
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ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ธุรกิจโรงแรมใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ทัง้ หมด 365 แหง
กลุมตัวอยาง ไดแก ธุรกิจโรงแรม 190 แหง จากผูบริหาร/ผูจัดการ 190 รายโดยแบง
เปนกลุมที่ 1 จํานวน 34 ราย กลุมที่ 2 จํานวน 54 ราย กลุมที่ 3 จํานวน 102 ราย โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางเคร็ดกี
และมอรแกน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (instrument of the study) เปนแบบสอบถามเชิงสํารวจ
(questionnaire) แบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอนคือ
ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม
ตอนที่2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่3 ขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม
ตอนที่4ความคิดเห็นปญหา/อุปสรรคของการสงเสริมการตลาด มีลกั ษณะคําถามเปน
แบบปลายเปด (open-ended questions)
การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นไดคา alpha 0.98 แบบสอบถามจึงมีคาความเชื่อมั่น
เพียงพอที่จะนํามาใชในการดําเนินการวิจยั ได
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)
1.คารอยละ (percentage) โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)
แสดงจํานวนใชอธิบายขอมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ ถามและขอมูล
เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม
2. คาเฉลี่ย (means: x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)
โดยแสดงในรูปตารางคาเฉลี่ยเพื่อใชในการอธิบายระดับการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดเปน
มาตราสวนประเมินคา (rating scale) แบงเปน 5 อันดับ ตามหลักของ Likert scale โดยมีระดับ
คะแนน 5 ระดับคือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยกําหนดใหมีคะแนน (unit weight)
ดังนี้

7

ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ระดับการใชของแตละเครื่องมือ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน (hypothesis
testing) โดยทดสอบความแตกตางระหวางกลุม โรงแรมตามราคา ระยะเวลาในการดําเนินงานและ
ประเภทธุรกิจดวย F-test
การประมวลผลดวยมือ (manual tabulation) สําหรับคําถามปลายเปด (openended) ที่ใหแสดงความคิดเห็น ผูวิจยั ตองประมวลผลดวยมือ เพื่อใหไดขอสรุปที่เปนสาระสําคัญ
สรุ ป ผลการวิ จั ย
ขอมูลทัว่ ไปของธุรกิจโรงแรม
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจโรงแรมกลุมที่1 (ราคาต่าํ กวา 1,000 บาท) คิดเปนรอยละ
53.7 กลุมที่2 (ราคา 1,000-2,499 บาท) คิดเปนรอยละ 28.4 และกลุมที่3 (ราคา 2,500 บาทขึน้ ไป)
คิดเปนรอยละ 17.9 ธุรกิจโรงแรมกลุมที่1และ2 สวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5-10 ปและ
กลุมที่3 สวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงานต่ํากวา 5 ป ดานจํานวนพนักงานของธุรกิจโรงแรมทั้ง 3
กลุมสวนใหญจะมีจํานวนนอยกวา 50 คน ดานจํานวนหองพัก กลุม ที่1สวนใหญมจี ํานวน 50-100 หอง
สวนกลุม ที่2และ3 สวนใหญจะมีหองพักนอยกวา 50 หอง ดานประเภทของธุรกิจโรงแรม กลุมที่1และ2
สวนใหญจะเปนบริษัท/หางหุนสวนจํากัดและกลุมที่3 สวนใหญจะเปนประเภทเจาของคนเดียว
ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ธุรกิจโรงแรมกลุมที่1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมี
ตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับและพนักงานฝายตางๆ กลุมที่2 สวนใหญมีตําแหนงผูจัดการทั่วไปและ
กลุมที่3 สวนใหญเปนเจาของกิจการ ดานระยะเวลาในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามธุรกิจ
โรงแรมกลุมที1่ สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 3-5 ป กลุมที่2 สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน
3-4 ป และกลุมที่3 สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 2-4 ป ดานอายุของผูตอบแบบสอบถามธุรกิจ
โรงแรมกลุมที1่ และกลุมที่3 สวนใหญมีอายุ 30-39 ป กลุมที่2 สวนใหญมีอายุ 20-29 ป ดานระดับ
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การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ธุรกิจโรงแรมกลุมที1่ และกลุมที่2สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กลุมที่3 สวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ระดับการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาด
ผลการศึกษาระดับการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรมทั้ง 3 กลุม
ในภาพรวมมีการใชเครื่องมือการโฆษณา การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง ในระดับคอนขางสูง
สวนเครื่องมือการประชาสัมพันธ การใชพนักงานมีการใชในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เครื่องมือการโฆษณามีการใชโปรชัวร ปายโฆษณาอยูในระดับสูง เครื่องมือการประชาสัมพันธมกี ารใช
การบริจาคเพือ่ การกุศลอยูในระดับคอนขางสูง เครื่องมือการสงเสริมการขายสูล ูกคามีการใชคูปอง
อาหารอยูในระดับคอนขางสูง เครื่องมือการสงเสริมการขายสูพนักงานมีการคัดเลือกใหรางวัลพนักงาน
ดีเดนอยูในระดับสูง เครื่องมือการสงเสริมการขายสูต ัวแทนจําหนายมีการโฆษณารวมกัน การให
สวนลดคานายหนาอยูในระดับปานกลาง เครื่องมือการใชพนักงานมีการใชการเสนอขายหองพักตอ
ตัวแทนจําหนายอยูในระดับคอนขางสูง
สวนเครื่องมือการตลาดทางตรงมีการใชอินเตอรเน็ตอยูใน
ระดับสูง
ผลการเปรียบเทียบการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดจําแนกตามราคา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานและประเภทธุรกิจ
ผลการเปรียบเทียบการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาด จําแนกตามราคาหอง พัก
พบวา กลุม ที1่ ใชเครื่องมือการตลาดทางตรงสูงที่สุด และกลุมที2่ และ3 ใชเครื่องมือการโฆษณาสูง
ที่สุด
ผลการเปรียบเทียบการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาด
จําแนกตามระยะเวลา
ดําเนินงานพบวา ต่ํากวา 5 ปและระหวาง 5-10 ป ใชเครื่องมือการโฆษณาสูงทีส่ ุด และระยะเวลา
มากกวา 10 ป ใชเครื่องมือการตลาดทางตรงสูงที่สุด
ผลการเปรียบเทียบการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาด จําแนกตามประเภทธุรกิจ
พบวา เจาของคนเดียวและบริษัท/หางหุน สวน จํากัด ใชเครื่องมือการโฆษณาสูงทีส่ ุด สวนโรงแรมใน
เครือ ใชเครื่องมือการตลาดทางตรงสูงที่สดุ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่1 ธุรกิจโรงแรมที่มีราคาต

13

พิษณุ จงสถิตยวัฒนา. (2544). การบริหารการตลาด การวิเคราะหกลยุทธและการตัดสินใจ.
พิมพครั้งที6่ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
พิบูล ทีปะปาล. (2543). การบริหารการตลาด ยุคใหมในศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสน
การพิมพ.
____________. (2549). การบริหารการตลาด ยุคใหมในศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสน
การพิมพ.
พรทิพย วรกิจโภคาทร. (2536). การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ. พิมพครั้งที2่ . กรุงเทพฯ : เจริญ
ผล.
พวงรัตน ทวีรตั น. (2540). การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่7.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ยุพาวดี โพชนุกูล, อําพร วิรยิ โกศลและสมมาตร จุลิกพงศ. (2532). กลยุทธสงเสริมการตลาดของ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ภูเก็ตและสงขลา. งานวิจยั ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
วิมล จิโรจพันธุและอุดม เชยกีวงศ. (2538). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส.
วิษณุ บางสมบูรณ. (2546). “ การจัดการธุรกิจทีพ่ ักแรม” ใน การจัดการธุรกิจในแหลงทองเทีย่ ว
หนวยที2่ . พิมพครั้งที2่ . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2546). การประชาสัมพันธ. พิมพครั้งที1่ 0 . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วารุณี ตันติวงศวานิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหลาพัดจัน, พรพรหม พรหมเพศ, นิตยา งามแดนและ
จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ. (2545). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : เพียรสนั เอ็ดดูเคชั่น อินโด
ไชนา.
วิทวัส รุงเรืองผล. (2546). หลักการตลาด. 2546. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน. (2547). การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร.
ศูนยพฒ
ั นาพานิชยอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ. (2543).
พานิชยอิเล็กทรอนิกสเพือ่ อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย. กรุงเทพฯ. เดือนตุลา.
สยามแฮนดีคารฟ. [Online] เขาถึงไดจาก: http: www.siam-handicrafts.com/webboard/
question.asp?QID=4312) [2550, ธันวาคม 22]
สุณี ลองประเสริฐ. (2547). ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ. สุราษฎรธานี : ศูนยเอกสารตํารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

14

สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก.
สุปญญา ไชยชาญ. (2543). หลักการตลาด. พิมพครั้งที2่ . กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิง่ .
สุมมนา อยูโ พธิ์. (2544). ตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : บิก๊ โฟร เพรส จํากัด.
สุวิมล แมนจริง. การสงเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
สมวงศ พงศสถาพร. (2546). Service marketing. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เสรี วงษมณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : วิสทิ ธิ์พัฒนา.
____________. (2547). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สําอาง งามวิชา. (2543). การบริหารการตลาด. พิมพครั้งที2่ . กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส.
อนุพนั ธ กิจพันธพานิช. (2546). The Hotel รวมความรูเกี่ยวกับงานโรงแรม. พิมพครั้งที3่ .
กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ.
อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). การบริหารการตลาด กลยุทธและยุทธวิธี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
อรชร มณีสงฆ. (2546). การตลาดทางตรง. กรุงเทพฯ : นพบุรีการพิมพ.
Belch E. George and Michael A.Belch. (2001). Advertising and Promotion. 5th ed. New York :
Mcgraw-Hill.
Burnett, John and Sandra Moriarty. (1998). Introduction to Marketing Communication. New
Jersey : Prentice-Hall.
Etzel, Michael J, Bruce J. Walker and William J.Stanton. (2001). Marketing. 12th ed. Boston :
Mcgraw-Hill.
Murphy, Jamie. (1996). Hotel management and marketing on the Internet. Cornell Hotel &
Restaurant Administration Quarterly.
Philip Kotler. (2000). Interview Exclusive. Corporate Thailand.com.
Robert D. Reid and David C. Bojanic. (2001). Hospitality Markrting Management. 3rd ed.,
NewYork : John Wiley & Son.
Semenik Richard J. Promotion and Integrated Marketing Communications. (2002). Ohio :
SouthWestern.
Uma Sekaran. (1992). Research Method for Business : A skill Building Approach. John
Wiley & Son.
Withiam, Glenn. (1986). Hotel Advertising in the ‘80s : Surveying the field. Cornell Hotel &
Restaurant Administration Quarterly.

15

16

17

